Grip op je dip?
Grip op je Geluk!

TiPs

voor de aanpak

Grip op je dip!
Je voelt je niet lekker in je vel! Je weet niet wat je er aan kunt doen
en wat er met je gebeurt! Je voelt je al wat langere tijd niet goed,
uit balans! Je vindt het lastig om het alleen aan te pakken om het
op te lossen! Wil je graag stappen maken om vooruit te komen en
je er goed bij voelen? Gun jezelf de aandacht, tijd en steun om zelf
Grip op je Dip te krijgen.

Uit je Dip komen is er achter komen
wat echt bij je hoort en wat je zelf
kunt doen om je goed te voelen. Het
gaat er niet om dat je zou moeten
veranderen – het gaat erom dat je
steeds meer jezelf mag zijn.

Afspraak maken met
Renie Rieffe
06-10571031
renergetica@live.nl
Merkbaar resultaat
na 1 tot 2 consulten

Er zijn twee dingen nodig om
verder te komen:
Open staan voor iets anders dan
wat je al weet en een afspraak
maken.

Bel mij om kennis te maken,
dit is vrijblijvend en kosteloos.
Wil je meer informatie,
kijk op www.renergetica.nl

Maak zelf HET verschil
Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven

Grip op je Geluk!
Aanpak naar suc6
Alles begint met lef. Er is dus jouw
lef nodig om hulp te vragen.
Renergetica is jouw professionele
hulp.
Wat je daar voor krijgt is:
1. Inzicht in wat je belemmert
2. Inzicht in waar je naar verlangt
3. Inzicht in wat je nodig hebt,
wat je tegen houdt
4. Inzicht in je angst(en)
5. Inzicht in de vermogens
6. Inzicht en Grip op jezelf

Zegeningen op een rij:
Een Dip verlengt je leven
Een Dip brengt passie
Een Dip wist je oude harde schijf
Een Dip geeft vleugels
Een Dip maakt je beter in je werk
Geef gehoor aan de wake-up call van
je innerlijke alarmklok. Kom langs
zodat ik je kan helpen de zegeningen van je Dip te herkennen.
Grijp die kans om het beste uit jezelf
en het leven te halen.

Je 5 zegeningen
Een Dip lijkt je leven op z’n kop te
zetten. Maar het is juist andersom.
Een Dip betekent dat je eindelijk
met beide benen op de grond bent
beland. Het is geen ziekte of zwakte,
maar een teken van je krachtig zelfhelend vermogen.

Lef is leven - leven is lef

SYMPTOMEN

Waar heb je last van?
Burn out
je voelt je waardeloos en hebt
gebrek aan energie
Slaapgebrek
je bent moe en niet uitgerust
Last van stress
overspannen- oververmoeid
Conflict
met jezelf of een ander
Verslaving
je kunt iets niet laten
Depressieve gevoelens
je denkt niet dat je hier alleen uit
komt
Paniekaanval
die mij steeds overvallen
Fobie
je hebt dwangmatige gedachten
en handelingen
Trauma en angst
Je denkt in rampscenario’s en
hebt vermijdingsgedrag

Huilbuien
die je steeds overvallen
Concentratieverlies
je komt tot niets
Moeilijkheden met keuzes
je blijft twijfelen en neemt geen
beslissingen
Grenzeloos
geen grenzen kunnen stellen of
overbrengen
Gepest worden
je voelt je slachtoffer van de
omstandigheden
Afhankelijkheid
gebrek aan regie over je leven
Eenzaamheid
je voelt je erg alleen
Negatieve gedachten
je kunt niet veel positiefs meer
ontdekken
Ongelukkig voelen
je weet niet meer wat je voelt

resultaat

Inzicht in jezelf!
zelf vertrouwen en geluk

➜

los laten in vertrouwen

concentratie verlies

afhankelijkheid

onrust en
verlangen naar meer

grip op verlangen

onderzoeken

frustratie

escalatie

zelfverwijt

Wat je kunt bereiken:
• Zelfvertrouwen
• Zelfwaardering & eigenwaarde
• Vitaliteit & Energie
• Voldoening & zingeving
• Je geluk voelen & in balans zijn
• In contact met jezelf
• Invloed op je eigen leven
• Onafhankelijk zijn
• Lekker slapen
• Ontspannen & Innerlijke rust
• Voldoen aan eigen verwachtingen
• Grenzen stellen
• Kunnen luisteren naar jezelf en
anderen

➜

gevangen

jezelf ondermijnen

Beter omgaan met:
• Gevoelens & emoties
• Negatieve gedachten
• Belemmerende patronen
• Irritaties en allergieën
• Te veel stress
• Prestatiedruk
• Moeilijke zaken bespreken
• Sociale omgeving relatie, familie,
gezin en collega’s
Kortom:
Grip op je eigen situatie - kansen mogelijkheden en uitdagingen!

ik maak onder meer gebruik van
NLP Neuro Liguistisch Programmeren • Geweldloze communicatie
Opstelling (familie – organisatie) • Waarnemingsposities
Nes Nutri Energetic System van NESHealth
Er is vergoeding mogelijk via de ziektekosten verzekering.
Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging VIV Nederland.
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